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GEx 009-2013 

GHID PRIVIND INSPECŢIA SISTEMELOR  

DE CLIMATIZARE DIN CLĂDIRI 

 

CUPRINS 

 

1. Obiect, domeniu de aplicare  

2. Terminologie, notaţii  

3. Procedura şi fazele inspecţiei  

A. PREINSPECŢIA  

3.1. Verificarea documentelor în vederea inspecţiei  

3.2. Verificarea echilibrării aeraulice şi hidraulice a reţelor de aer 

şi a reţelelor de apă caldă şi rece  

3.3. Chestionar de evaluare a performanţelor sistemului de  

climatizare, din partea ocupanţilor spaţiilor climatizate  

B. INSPECŢIA PROPRIUZISĂ  

3.4. Inspecţia clădirii şi evaluarea calităţii acesteia din punct  

de vedere energetic  

3.5. Verificarea condiţiilor de confort şi de calitate a aerului 

interior  



3.6. Inspecţia sistemului de distribuţie a aerului (dispozitive de 

introducere, de extragere, conducte de aer) în sistemele de ventilare şi 

în sistemele de climatizare numai aer  

3.7. Verificarea sistemului de distribuţie a apei (în sistemele aer-

apă) - diametre, izolaţii termice, pompe  

3.8. Verificarea funcţionării dispozitivelor terminale în sistemele 

aer - apa sau aer - refrigerent (cu detentă directă): 

ventiloconvectoarelor, ejectoconvectoarelor, pompelor de căldură pe 

bucla de apă, a unităţilor de tip split şi a climatizoarelor locale 

3.9. Verificarea centralei de tratare a aerului (fitre, baterii de 

încălzire şi răcire, umidificatoare, recuperatoare de căldură, 

ventilatoare)  

3.10. Inspecţia instalaţiei frigorifice 

3.11. Inspecţia instalaţiei de automatizare a instalaţiei 25 

3.12. Inspecţia sistemului de management energetic integrat 

(BMS) 

4. Propuneri de îmbunătăţire a eficienţei funcţionale şi energetice a instalaţiei 

5. Întocmirea raportului de inspecţie  

6. Anexe  

6.1. Formulare pentru întocmirea raportului  

Anexa A: 

A1 - Date generale ale inspecţiei  

A2 - Opis al documentelor necesare a fi prezentate de beneficiar 

în vederea inspecţiei 

Anexa B - Recapitulativ al parametrilor de bază ai instalaţiei (proiectaţi 

şi/sau evaluaţi)  

Anexa C: 

C1 - Caracteristicile şi evaluarea energetică a clădirii/zonei 

climatizate 



C2 - Valori indicative privind gradul de ocupare  

Anexa D - Descrierea sistemului de climatizare  

Anexa E - Caracteristicile şi evaluarea funcţională şi energetică a 

sistemului de climatizare, pentru clădire/zonă 

E1- Confortul termic şi calitatea aerului din clădire/zonă  

E2 - Reţelele de distribuţie a agentului termic/frigorific  

E3 - Centrala de tratare a aerului  

E4 - Distribuţia aerului  

E5 - Automatizarea şi sistemul BMS  

E6 - Calculul indicilor specifici de consum de energie: puterea 

specifică pentru ventilare şi puterea specifică pentru climatizare 

E7 - Certificatul de inspecţie  

Anexa F: 

F1 - Clasificarea şi caracteristicile fluidelor frigorifice  

F2 - Clasificarea instalaţiilor frigorifice  

F3 - Instrucţiuni de funcţionare şi întreţinere a instalaţiei 

frigorifice  

F4 - Caracteristicile şi evaluarea funcţională şi energetică a 

sistemului frigorific  

F5 - Principalele defecţiuni ce pot apare într-o instalaţie cu 

comprimare mecanică şi cauzele posibile ale acestora  

Anexa G - Caracteristicile şi evaluarea funcţională şi energetică a 

sistemului de ventilare,pentru clădirea/zona climatizată  

Anexa H - Rezultatele sondajului utilizatorilor pe baza chestionarului 

6.2. Detalierea procedurilor de măsurare 

Anexa I - Sistem de măsură (1) pentru stabilirea debitelor de aer în 

conductele instalaţiilor de ventilare/climatizare  



Anexa J - Sistem de măsură (2) pentru stabilirea debitelor de aer în 

conductele instalaţiilor de ventilare/climatizare  

Anexa K - Sistem de măsură a indicelui de performanţă a distribuţiei 

aerului în încăperi ventilate/climatizate, IPDA.  

Anexa L - Sistem de măsură a performanţelor ventiloconvectoarelor  

6.3. Utilizarea unui program de calcul „târât" în condiţii specifice 

clădirii/zonei inspectate   

Anexa M - Recomandări pentru utilizarea unui program de calcul târât 

în condiţii specifice clădirii/zonei inspectate (benchmark)  

6.4. Model de chestionar adresat ocupanţilor clădirii privind confortul 

termic şi calitatea percepută a aerului interior 

Anexa N - Model de chestionar adresat ocupanţilor clădirii privind 

confortul termic şi calitatea percepută a aerului interior  

6.5. Listă informativă de propuneri pentru creşterea eficienţei 

funcţionale şi energetice a sistemului   

Anexa P - Listă informativă de propuneri pentru creşterea eficienţei 

funcţionale şi energetice a sistemului  

7. Documente de referinţă 


